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Zmluva o budúcej kripnej zmluve
podľa $ 50a a nasl' zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zókonníka v znení neskoľších

pľedpisov

medzi

ł

Budúcim predávajúcim:
Titul, meno, priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum naľodenia:
Trvalý pobý:
Číslo oP:
Tel./e-mail:

Ladislav BalLäź
Balláź
07.06.1955

!r#"ĺ; t rł /3/.f/ ĺźá? , /2

v ďalšom texte len,,budúci pľedávajúci"

Budúcim kupujúcĺm:
Mesto Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka

Zastűpený: JUDľ. Ľubomírom Golisom, primátor mesta Tuľzovka
opľávnený k podpisu zmluvy:

JUDr. Ľubomír Goli's, primátor mesta Turzovka
oprávnený rokovať vo veciach technických:

Ing. Darina Litviková, ľefeľent úseku výstavby arozvoja mesta
lČo: 00314331
DIČ: 2020553315
Adresa doručovania: Mesto Turzovka,

Stred 178
023 54 Turzovka

d'alej len ,,budtźci kupujúci"

za nasledovných podmienok

čHnok I.
Preambula.

Táto zmluva o budúcej kupnej zmluve upľavuje budúcu kupu nehnuteľnosti, a to pozemku
uľčeného vo výmere špecifikovanej v projektovej dokumentácií stavby ,,Chodník pri MK
Hlinené", ktorej stavebným zźtmeromje vybudovanie chodníka popri ceste vmestskej časti
Hlinené.
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Clánok II.
Všeobecné ustanovenia.

1. Budúci pľedávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti- pozemkov parcelné

číslo:
parcela CKN 3837 lI _ zastavané plochy a nádvoria o výmere 4791 mŻ, LV k danej

nehnuteľno sti neza|oŽený, ktoľá je z časti identická do parcely EKN 732012 -
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1757 m"

v zastavano m uzemi mesta Turzovka, ktoré sa nachádzají v katastrálnom úzęmí Tuľzovka,

obce Turzovka, vedenom v katastri nehnutel'ností okľesným úradom Čadca, katastrálnym

odborom na LV č,.6076 r, spoluvlastníckom podiele pod B53 v 4512516'

2. Buduci predávajúcĺ a buäĺci kupujúci saźaväzujű, žepo sp1není všetkých podmienok tejto

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzavru do vydania kolaudačného ľozhodnutia alebo

najneskôr do 3t.12.2021 kúpnu zmluvu, ktorej pľedmetom bude kúpa nęhnuteľností uvedených

v článku III. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a ktorej obsah bude zodpovedať minimálne

náležitostiam dohodnutým v článku IV. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve'

čHnok III.
Predmet a účel budúcej kúpy.

1. Predmetom budúcej kúpy bude vymedzená časť nehnuteľnosti uvedených v článku II tejto

zmluvy o budúcej Ĺĺp".i ,ml.rvý, ktoré sa ĺachádzajű v katastrá1nom území Turzovka'

obce Turzo.rka, vedeny, v katastri nehnrłtęľností okrLsným úradom Čadca, katastrálnym

odborom na LV č.6o7e v spoluvlastníckom podiele pod B53 v 4512516, ato:.

parcela CKN 3837 11 _ zastavané plochy a nádvoria o výmere 4J9! m2, LV k danej

nehnuteľnosti nezaloŽený, ktorá jó z časti identická do paľcely EKN 732012 _

zastavanéplochy a nádvoria o výmere Il57 m"'

Ro z s ah zźĺb erubude upresnený poreal izaěným geo deti ckým zamer aĺńm stavby'

2. Ú;;l"* budúcej ŕoo' pó"ämm je zabezpeěenie rea|izácie stavebných úprav

aprevádzkovanie stavtý v zmysle projéktovej dokumentácie s názvom ,,Chodník pri MK

Hlinené"' vypracovanej Ing. Elenou GiambliěĹovou' Hurbanova 777 Čadca

3. Súěasné právne vzťahy ak'o súčasť Zmluvy obudúcej kúpnej zmluve tvoria prílohu tejto

zmluvyatovrozsahu:
- Informatívny výpis z LV
- Výkres zźĺberu pozemku z vyššie citovanej projektovej dokumentácie

čHnok IV.
obsah budrĺcej kúpnej zmluly.

1 Budúcou kúpnou zmluvou prevedie budúci pľedávajúci za cenu stanovenú znaleckým

posudkom, budúcemu kupujúcemu predmet budricej kúpy vymedzený v ělánku III' bod 1'

iejto zmluvy o budúcej kjpnej zmluve do vlastníctva, a to na úěel vymedzený v článku III'

uóa z. tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve'
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,ad'űci kupujúci prijme pozemok uvedený v článku III. bod l. do svojho výlučného
vlastníctva.

3. Kúpna cena pozemku bude stanovená znaleckýn posudkom, ktoý dá vypľacovať kupujúci
na vlastné náklady.

4. Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke právo kprevádzanému pozemku vkladom do
katastľa nehnuteľností. Dňom vkladu prechádzajú na kupujúceho všetky vďahujúce sa
prźxa a povinnosti k pozemku uvedenému v článku III. bodu l.

5. Zmluvné stľany sa dohodli, že nź:vrh na vklad vlastníckeho práva pľedloŽí budúci kupujúci
okĺesnému úľadu Čadca - katastrálnemu odboru najneskôr do 15 dní po uzavretítĺ|"ei
zmluvy.

6. Kúpna cena bude budúcemu predávajúcemu vyplatená do 30 dní od doručenia rozhodnutia
o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech budúceho kupujúceho. Kúpna cena bude
poukázaná pľevodným príkazom na účet predávajúceho, poštovou poukážkou na adľesu
budúceho predávajúceho uvedenu v záhlavi tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve, alebo
vyplatená v hotovosti z pokladne Mestského úľadu.

1 . Dalšie, v tejto zmluve o budúcej kúpnej zmluve nedefinovanévzájomnéprávaa povinnosti
alebo tu v tejto zmluve o budúcej kúpnej zmluve síce všeobecne dohodnuté, ale bliŽšie
nekonkretizované vzájomné práva a povinnosti budúceho pľedávajúceho a budúceho
kupujúceho ohľadom budúcej kúpnej zmluvy budú po dohode zmluvných stľán doplnené,
resp. presne špecifikované v obsahu samotnej budúcej kúpnej zmluvy.

Clánok Y.
Osobitné ustanovenia.

1. Budúci predávajúci súhlasí:
- s vyňatím pozemku z poľnohospodáľskeho pôdneho fondu,
- s vydaním príslušných inemných a stavebných povolení potrebných pre rea|izáciu diela,
- s Vypľacovaním porealizačného geometrického plánu na pľedmetný pozemok a jeho

plnohodnotn;im zápisom do katastľa nehnuteľnosti.
2. Dalej Budúci predávajuci, podpisom tejto zmluvy súhlasí s projektovými pľácami,

inžinierskou činnost'ou arealizáciou stavby 
',Chodník 

pri MK Hlinené", so vstupom na
pozemok azároveň dáva súhlas Mestu Turzovka ajeho organizačným zložkám so
spracúvaním ich osobných údajov v administratívnom procese smerujúcom k prevodu
vlastníckeho pľáva na účel potrebný na plnenie tejto zmluvy'

3. Budúci pľedávajúci sa zaväzuje, že neuzavne žiadnu talai zmluvu,
- ktorou by sa zaviazal previesť Nehnutelhosti predmetu Zmluvy na inú osobu ako

Budúceho kupujúceho (ďalej len,,Tretia osoba"),
- ktorou by sa zaviazal uzavneť zmluvu o uzavreti takej budúcej zmluvy s Tľet'ou osobou,

inou ako Mesto Turzovka,
4. Budúci predávajúci sa zavänlje, Že Nehnuteľnosti neza|oži, ani inak nezaťaži v prospech

Tľetej osoby,
5. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že neuzavrie Žiadnu takú zmluvu' na pľedmet tejto

zmluvy:
a) ktoľou by sa zaviazal pľeviest' Nehnutel'nosti predmetu Zmluvy na inú osobu ako
Budúceho kupujúceho (ďalej len,,Tľetia osoba")'
b) ktoľou by sazaviazaluzaviet'zmluvu o uzavrętitakej budúcej zmluvy s inou Tľet'ou
osobou, okľem tej ,ktorá je uvedená v písmene a) tohto bodu.
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c) Nevykon á taký tikon, ktorýn by dal súhlas inej osobe na osvedčenie vlastníct'

predmetu tejto zmluvY,
d) Nevykon tlžiadenúkon, ktorýn bypredmet zmluvy celkom alebo len zč,asti daľoval

inej osobe,

6. Ak zanikne (umrie) ktorákoľvek zo Zmluvných strán, práva a povinnosti z tejto Zmluvy

prechádzajú na jeho právneho nástupcu (dediěov).

7. 
^Budúci 

kupujĺôi si zaväzuje, že vyhotoví porealizaěný geometrický plźn, znalecký

posudok, kúpn" zmluvy na vlastné náklady mesta Tuľzovka azároveň uhľađí poplatok za

vklad do katastra nęhnuteľnosti.
8. Budúci kupujúci uhradí budúcemu pľedávajúcemu náklady na overenie a poštovné,

prípadne ostatné náklady, ktoľé môŽu vzniknúť s prevodom nehnuteľnosti, ľesp. podpisom

tejto zmluvy.
9. guaĺcĺ kupujúci uhľadí budúcemu predávajúcemu všetky náklady súvisiace s vy'konanými

úkonmi súvisiacimi so zmęnou kultúry pozemku'

10. Iné právaa povinnosti nedefinované v Ęto zmluve o budúcej kúpnej zmluve, ktoré neboli

bližšie konkretizované ohľadom budúcej kúpnej zmluvy budú po dohode zmluvných

strán doplnené a špecifikované v obsahu kupnej zmluvy uzatvorenej v budúcnosti.

11. Zmluvné strany piehlasujú, Že sú vzájomne oboznámení s pľávnym i faktickým stavom

nehnuteľností, Ĺto"i' ,iwĺu vlastníctvo nehnuteľností neobmedzené žiadnym vecným

bremenom alebo injrmi právnyľni povinnosťamí askutočnosťami (napr. súdnym alebo

iným sporom), ani źmluvným vzťahom alebo dohodou s treťou osobou, či uŽ písomnou

a1ôbo ústnou, ktoľá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť právo budúceho

kupujúceho.
12. Poäpisom tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve budúci predávajúci súhlasí s realizáciou

u"."jnop.ospešnej stavby ,,Chodník pri MK Hlinené" minimálne do doby nadobudnutia

vlasiníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti budúcim kupujúcim.

čHnok VI.
Záverećnéustanovenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve'

1. Akékoľvek Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy obudúcej kripnej zmluve je potľebné

vypľacovať v písomnej formô, pričom platnými a úěinnými sa stanú aŽ po ich podpise

oboma zmluvnými stranami.
2. Zm|uvapodlieĹa na stľane kupujúceho schváleniu mestskjłn zastupiteľstvom a nadobúda

účinnosť dňom nasledujúcim po áni zverejnenia zmluvy podľa $  7azźtkonač:- 4011964 Zb.

oběiansky zákonník 
_ 

r rn"Ái neskoľších pľedpisov a $ 5a zźlkona č,. 2|ll2000Z.z.

o slobodnom prístupe k informáciám v platnom zĺeĺi"
3. Táto zmluva ô buaĺcej kúpnej zmluve bola spísaná v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pričom

budúci predávajúci obáržipo i 6"a"n) originál a budúci kupujúci obdrži 3 (tľi) originály.

4. Táto zńluva jó povinne zverejňovaná podľa $ 5a zákona č,.2IIl2000 Z.z. o slobodnom

prístupe k inřbrmácićm ao Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších

predpisov.
5. Vzmysle $ 11 zákona č:' I22|2OI3 Z. z. o ochľane osobných údajov a o zmene

a dopĺnení nĺ"kto.1'.t' zákonov v znení neskorších predpisov, pľedávajúci podpisom

tejtďzmluvy dáví svoj súhlas so Spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve,

pre potreby realizácie účelu tejto zmluvy.
6. Táto zmluva nadobúda platnósť dňom podpisu oboch zmluvných strán a úěinnosť

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na wębovom síđle mesta Turzovka, v
4



'ŕde so Zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,2'
ktorým sa menia a doplňajú niektoré zźtkony.

7. Zmluvné strany čestne prehlasujú, že sú sposobilé na právne úkony, zmluva bola urobená
slobodne avážne, nie v tiesni , pod nátlakom, ani zanápadnenevýhodných podmienok.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumel i a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

ĺhhny
V Tuľzod,ke , aĺu ',ł(.(..?..c-/Í

Budúci predávajúcĺ

","-)TURZOVKA
r'\ / I -,luL) )1

24 Budúci kupujúci

%d^fur ő-#r.r-
Ladislav Balláň

Podle ověřovací knihy obecního úřadu Chbany
poř'č.legalizace 100/2018 vlastnoľučně podepsaVa
LADISLAV BAL^Ž
datum a místo narození 07.0ó.1955, Chomutov
Chbany č.p. 34' okľ. Chomutov
adresa místa tľvalého pobytu
oP:20003261ó
druh a č. dokladu, nazźkladě kteľého byly zjištěny osobní údaje
V Chbanech dne: 20.06.2018
Jméno osoby, |<terálega|izaci pľovedla: NaděŽda Chomová 

CI

JUDr. Golis
mesta
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